
DYNAFIT ANDORRA TRAIL 

Andorra Trail 
REGLAMENT 
Dynafit Andorra Trail és una cursa per equips de dues persones o en 
format individual. 
Cada participant de La Dynafit  Andorra Trail està obligat a disposar de 
la targeta federativa de competició o assegurança equivalent. 
 
Els Dorsals són personals i intransferibles. 
 
Els equips han d'estar formats per 2 persones majors d'edat, ser 
conscients i responsables tant de la dificultat del recorregut com de la 
seva preparació física i tècnica. 
En tot el recorregut de la cursa els membres de l'equip han d'anar 
junts i en cap cas podran anar separats més de 20 segons. 
Si un corredor no pot continuar, el seu company d'equip en cap cas 
podrà continuar sol la cursa, l'Equip quedarà desqualificat al moment 
de l'abandó d'un dels seus components. En el cas que un equip 
abandoni la cursa, ho ha de comunicar a l'organització. 
 
Si l'equip no acaba una etapa, no podrà prendre la sortida a la 
següent etapa en cap dels casos. No és podrà fer canvis d'equip entre 
els participants i no es podrà sortir sol o amb ningú que no sigui la 
mateixa parella inscrita. 
El resultat final de la cursa es donarà per la suma de les tres etapes. 
 
En cas de que dins un equip de dos un abandoni i l’altre vulgui 
sortir l’endemà, ho podrà fer en la categoria individual i quedarà el 
equip abandonat en les etapes anterior. 
 
Tots els corredors han de seguir el circuit marcat per l'organització, En 
els trams compartits amb vehicles s'hi ha de respectar les normes del 
codi de circulació i seguir en tot moment les indicacions dels 
voluntaris i organitzadors. 
 
Les etapes tindran un tall horari que els corredors hauran de respectar, 
l'organització pot variar els horaris si ho creu oportú. 



 
Tots els corredors han de ser autònoms entre els avituallaments tant 
en líquid com en sòlid. 
 
El material obligatori s'ha de portar al llarg de tota la prova Ies podrà 
comprovar en qualsevol control. En cas de no portar-lo, l'equip pot ser 
penalitzat o desqualificat.-vegeu material obligatori- 
 
En els avituallaments no hi haurà gots, per aquest motiu l'eco got és 
obligatori. 
 
El dorsal haurà d'estar en tot moment visible durant la prova. 
 
Tot abandó ha d'estar comunicat als controls obligatòriament. 
L'organització donarà les pautes a seguir als corredors que abandonin. 
 
Cada corredor haurà de signar el reglament En FER INSCRIPCIÓ i 
d'aquesta manera accepta la seva participació sota la seva 
responsabilitat. L'organització declina tota la responsabilitat en cas de 
danys personals o materials sofert per propis o tercers derivats de la 
celebració de la cursa. 
Tots els menors d’edat necesitaran autorització dels tutors per fer la 
cursa. 
 
L'organització es reserva el dret a canviar,modificar el recorregut per 
causes majors i/o passar a un recorregut alternatiu i fins i tot pot 
arribar a anul·lar o parar la prova. 
En cas d'anul·lació de la prova per causes majors, no es reemborsarà la 
inscripció de la cursa. 
 
L'Organització es reserva el dret de modificació i ampliació de les 
cobertures d'assegurances sol·licitades als participants, segons allò 
que disposa la llei vigent en cada moment. 
Per tot el que no estigui previst en aquest reglament l'organització pot 
fer valer el reglament de la FAM. 
 


